
Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht

CBS Persbericht PB00-264 pagina 1 van 2

PB00-264
22 november 2000

9.30 uur

CBS-Persdienst

Postbus 4000
2270 JM Voorburg
tel. (070) 337 58 16
fax (070) 337 59 71

E-mail:
persdienst@cbs.nl

Het CBS
is een dienst van

het Ministerie van
Economische Zaken

Meer branden in 1999

In 1999 is het aantal geregistreerde branden gestegen tot 48 duizend.
Dit is 9 procent meer dan in 1998,  toen het aantal branden juist was
afgenomen als gevolg van natte weersomstandigheden. Het aantal
hulpverleningen door de brandweer is in 1999 met 15 procent gedaald.
Vooral het aantal hulpverleningen met betrekking tot het bestrijden van
wateroverlast ligt veel lager dan in het ‘natte’ jaar 1998. Dit blijkt uit
nieuwe gegevens van het CBS. Het schadebedrag dat bij branden
ontstaat bedraagt  in 1999 1,3 miljard gulden. Dit bedrag is 7 procent
hoger dan in 1998. Evenals in voorgaande jaren betreft ook in 1999 één
op de drie meldingen een loos alarm.

Forse stijging buitenbranden

Er zijn 48 duizend branden in 1999 geregistreerd. Buitenbranden
maken hiervan met ruim 32 duizend het grootste deel uit. Ten opzichte
van het verslagjaar 1998 is dit een stijging met 17 procent. Onder de
buitenbranden bevinden zich 5 duizend berm-, bos- en heidebranden.
Iets meer dan de helft van het aantal buitenbranden wordt met opzet
veroorzaakt. Dit aantal is de laatste jaren vrij constant. Verder zijn er
vorig jaar 14 duizend binnenbranden geteld en bijna 2 duizend
schoorsteenbranden.

Veel loos alarm

De brandweer heeft 129 duizend meldingen in 1999 ontvangen. Dit
aantal is iets lager dan de voorgaande drie jaren. De brandweer heeft
48 duizend branden geblust en ruim 35 duizend keer technische hulp
verleend.  Bij 46 duizend meldingen betreft het een loos alarm. Hierbij
gaat het in bijna 70 procent van de gevallen om een loos alarm via een
brandmeldinstallatie. Vooral in de gezondheidszorg blijken veel
meldingen loos alarm te zijn.

Hoger schadebedrag

Met 1,3 miljard gulden ligt het brandschadebedrag 80 miljoen gulden
hoger dan in 1998. Vooral de schade bij buitenbranden is in 1999 zeer
sterk gestegen en met bijna de helft toegenomen. Van de 14 duizend
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binnenbranden gaat het in ruim één op de tien gevallen om grote
branden. Het schadebedrag van deze grote branden bedraagt 823
miljoen gulden. Dit is driekwart van het totale schadebedrag bij
binnenbranden

Noot voor de redactie
Meer gedetailleerde informatie over dit onderwerp wordt opgenomen in
de publicatie Brandweerstatistiek 1999. Voor achtergrondinformatie
kunt u contact opnemen met de heer W.F. Swaager van het Centraal
Bureau voor de Statistiek in Voorburg, tel. (070) 337 56 42. Overige
informatie kunt u verkrijgen bij de persdienst van het CBS, tel. (070)
337 58 16.

Kerncijfers brandweerstatistiek  
1995 1997 1998 1999

Meldingen (x 1 000) 118,9 134,2 132,0 128,9
w.v. loos alarm via brandmeldinstallatie 26,7 29,9 33,1 31,6
       overig loos alarm 12,4 15,5 13,7 14,2
       brand 46,1 49,5 44,0 48,1
       hulpverlening 33,7 39,3 41,1 35,1

Branden (x 1 000) 46,1 49,5 44,0 48,1
w.v. schoorsteenbranden 2,2 1,8 1,8 1,7
       kleine binnenbranden 12,3 13,6 13,0 12,4
       (middel) grote binnenbranden 1,3 1,4 1,4 1,5
       buitenbranden 30,3 32,7 27,8 32,5
       w.o. berm-, bos- en heidebranden 7,2 5,0 3,0 5,0

Schadebedrag door branden (mln gld) 1056 1218 1223 1304
w.v. schoorsteenbranden 4 4 5 8
       kleine binnenbranden 241 308 283 282
       (middel) grote binnenbranden 641 778 803 823
       buitenbranden 170 128 132 192

(Technische) Hulpverleningen (x 1 000) 33,7 39,3 41,1 35,1
w.v. woongebouwen 11,0 14,4 13,4 11,4
       overige gebouwen 3,0 4,2 4,0 3,4
       wegen, straten, bermen, terreinen 10,1 11,1 13,0 10,1
       personenauto's 4,4 4,1 4,7 4,6
       overige objecten 5,2 5,4 6,0 5,7

Brandweerlieden (x 1 000) 26,4 26,5 26,6 26,5
w.v. beroeps 3,9 4,1 4,2 4,3
       vrijwilligers 22,5 22,4 22,4 22,3

Kosten gemeentelijke brandweer per inwoner (gld) 54 60 64 66
Kosten gemeentelijke brandweer per uitruk (gld) 7173 6921 7548 8363

bron: CBS


